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BIULETYN
numer 27, listopad 2015

Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda

Drodzy Kirklandyści!
W maju spotkaliśmy się z większością z Was. Było to dla nas wielkie święto – prawie 300 Kirklandystów spotkało
się ponownie, by wspólnie dyskutować, nawiązywać nowe kontakty i snuć plany na przyszłość. Jesteśmy Wam
bardzo wdzięczni za przyjazd, za wysiłek i chęć aktywnego uczestnictwa w świecie Kirklanda!
W tym numerze poruszamy rożne tematy, ale dwa z nich są najważniejsze.
1. Zapraszamy ponownie do uczestnictwa w V Konferencji Absolwentów – tym razem bądźcie na niej wirtualnie!
Zachęcamy do przeczytania relacji z tych sesji, na których nie mogliście być, a które mogą być dla Was ważne i
interesujące. Można przeczytać o wszystkim, o czym mówiono i obejrzeć nagrania z wykładów inauguracyjnych
Konferencji. Wszystkie linki znajdziecie na stronach Biuletynu! (str. 9-10)
2. Zgodnie z Waszymi postulatami tworzymy internetową bazę Kirklandystów. Już teraz zapraszamy do przyłączania się na LinkedIn. Więcej szczegółów na str. 9.
A poza tym oczywiście aktualności z życia Programu, opowieści o ciekawych projektach i podróżach.
Miłej lektury!
Wasza Redakcja
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V KONFERENCJA ABSOLWENTÓW PROGRAMU KIRKLANDA
czyli SPOTKANIE BLISKO 300 KIRKLANDYSTÓW Z 11 KRAJÓW

14

maja w porze lunchu ustawiliśmy stoisko recepcyjne na parterze Hotelu Marriott. Już od
rana zjeżdżali się Kirklandyści, a ekipa fundacyjna uwijała się jak w ukropie, żeby wszystkich zarejestrować, wyposażyć w niezbędne
materiały i informacje, a przede wszystkim –
gorąco przywitać.
Następnego dnia miała rozpoczynała się
V Konferencja Absolwentów Programu Kirklanda.
Przywitania były gorące, słychać było wiele
okrzyków radości, kiedy spotykali się koledzy
z jednego rocznika, a często nawet wspólnego
akademika. Dla wielu było to spotkanie po kilku
lub nawet kilkunastu latach! Obecni byli absol-

wenci wszystkich roczników i krajów, również z
Litwy i Słowacji, które były objęte programem
w pierwszych jego latach.
Pierwsi stypendyści Programu Kirklanda studiowali w Polsce w roku akademickim
2000/2001. Sama konferencja była zatem jubileuszowa (15 lecie), a jej wyjątkowy charakter
podkreślił jeszcze fakt, że została połączona z
jubileuszem 15-lecia Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności – twórcy i fundatora Programu.
W uroczystości wzięli udział m.in. Pani Anna
Komorowska, Małżonka ówczesnego Prezydenta RP, Profesor Jerzy Buzek, były Premier
i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Profesor Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału

Kraj

Armenia
Azerbejdżan
Białoruś
Gruzja
Kazachstan
Kirgistan
Litwa
Mołdawia
Rosja
Słowacja
Ukraina
RAZEM

ilość
uczestników
17
2
47
15
6
3
2
5
17
3
158
275

Procentowy udział w konferencji absolwentów z danego
kraju
71
33
35
33
33
43
17
28
42
30
46
42
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Rocznik PK
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
RAZEM

Ilość
uczestników
2
5
12
15
21
11
18
18
18
25
17
21
27
21
44
275

Procentowy udział
danego rocznika
18
17
29
71
43
25
35
38
38
49
37
47
48
47
100
42

Konstytucyjnego, Minister Maciej Graniecki, Szef
Biura Trybunału Konstytucyjnego, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Ambasador
USA Stephen Mull, Jacek Michałowski, Szef Kancelarii ówczesnego Prezydenta RP oraz inni przedstawiciele władz, a także mediów i biznesu – oraz,
oczywiście, przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z PAFW (w sumie ok. 600
gości) – w tym m.in. Andrzej Dakowski – wieloletni
Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
w czasach, gdy ta była administratorem Programu
Kirklanda.

W uroczystościach jubileuszowych
uczestniczyli reprezentanci wszystkich
programów Fundacji Wolności, pośród
których absolwenci Programu Kirklanda tworzyli największą grupę. Było to dla
Kirklandystów znaczące wyróżnienie,
a także niezwykła możliwość, by spotkać
wielu ciekawych ludzi. Kirklandyści też dali
się spektakularnie poznać innym uczestnikom, gdyż zgotowali najgłośniejszą owację
podczas całej gali, kiedy Justyna Janiszewska, Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Urszula Sobiecka – której na
tych łamach przedstawiać nie trzeba – odbierały statuetkę Fundacji Wolności. Statuetką będącą podziękowaniem za wiele
lat owocnej współpracy, zostali uhonorowani realizatorzy programów PAFW.
Program Kirklanda od dwóch lat administrowany jest przez Fundację Edukacja
dla Demokracji; Fundacja ta prowadzi kilka
też dużych programów międzynarodowych,
w tym znany chyba wszystkim Kirklandystom Program Przemiany w Regionie RITA,
który również jest jednym z programów
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Każda z konferencji absolwentów Programu Kirklanda miała dwa zasadnicze
cele. Pierwszym i najważniejszym jest integracja środowiska Kirklandystów. Stworzenie przestrzeni do spotkania dawnych
kolegów, odnowienia starych znajomości oraz oczywiście nawiązanie nowych.

Absolwenci Kirklanda z Poznania z pierwszą koordynatorką poznańską Grażyną Puppel
oraz animatorką Bogną Frąszczak. Foto: Laurence Taylor

Justyna Janiszewska oraz Urszula Sobiecka wśród innych nagrodzonych odbierają pamiątkową statuetkę PAFW. Foto: archiwum PAFW
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Sala konferencyjna wypełniona Kirklandystami podczas jednego w wykładów inauguracyjnych.
Foto: Laurence Taylor

W tym roku specjalnie stworzona została możliwość, by przyjechać do
Warszawy na dzień przed konferencją
– wiele osób wyrażało radość, że mogli spędzić całe popołudnie i wieczór w
gronie dawnych przyjaciół. Tradycyjnie
też w zaproszeniach wizowych i listach
skierowanych do konsulatów prosiliśmy
o dłuższe terminy ważności wiz zachęcając absolwentów, do wykorzystania
przyjazdu na konferencję do podtrzymywania starych i nawiązywania nowych kontaktów – i mamy potwierdze-

nie, że wielu z naszych absolwentów
z tej możliwości skorzystało.
Drugim ważnym celem organizowania cyklicznych konferencji jest umożliwienie Kirklandystom utrzymywania
więzi z Polską oraz poszerzanie i uaktualnianie ich wiedzy o Polsce, polskim
doświadczeniu transformacji ustrojowej
i jej efektach, o miejscu Polski w Unii Europejskiej i o potencjalnych kierunkach
przemian w krajach regionu. Mamy nadzieję, że tegoroczna Konferencja dała
wiele okazji do spotkania specjalistów

z różnych dziedzin, którymi interesują
się byli stypendyści. Zjazd miał bogaty
program, na który składały się spotkania z wybitnymi ekspertami i znanymi
osobami życia publicznego. W przygotowanie konferencji byli aktywnie zaangażowani sami absolwenci, którzy poprowadzili warsztaty i panele tematyczne.
Po uroczystej gali jubileuszu 15-lecia
PAFW oficjalnego otwarcia V Konferencji Absolwentów Programu Kirklanda dopełniły Renata Koźlicka-Glińska (Dyrektor Programowy PAFW),
Justyna Janiszewska (Prezes Zarządu FED) oraz Urszula Sobiecka (Kierownik Programu Kirklanda). Tego
dnia absolwenci mieli jeszcze okazję wysłuchać wystąpień poświęconych trzem tematom: transformacji
systemowej, integracji europejskiej i
stosunkom transatlantyckim. Gośćmi specjalnymi zjazdu byli Profesor
Leszek Balcerowicz, Jarosław Pietras i Andrew Nagorski.
Profesor Leszek Balcerowicz,
były Wicepremier i Minister Finansów, były Prezes NBP, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego
Rozwoju, wykładem „Perspektywy
i problemy wzrostu gospodarczego w Europie” przybliżył zebranym wizję koniecznych reform zarówno w krajach UE, osłabionych

gospodarczo niedawnym kryzysem,
jak i w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej, borykających się z pułapkami rozwoju oraz konfliktem politycznym w regionie.
Wystąpienie na temat kondycji Unii
Europejskiej w niespokojnych czasach
przygotował Jarosław Pietras, były Minister do spraw europejskich, Dyrektor
Generalny w Radzie Unii Europejskiej.

Profesor Leszek Balcerowicz podczas wykładu.
Foto: Laurence Taylor
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Andrew Nagorski, publicysta i pisarz, Przewodniczący Rady
Dyrektorów PAFW. Foto: Laurence Taylor

Stypendystki rocznika 2014/2015 Marina Albu, Olga Bondarenko
i JuliaGrishaeva. Foto: Laurence Taylor

Podzielił się również z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem
z procesu negocjacyjnego, który
współprowadził na rzecz członkostwa Polski w Unii.
Natomiast Andrew Nagorski,
publicysta i pisarz, Przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedstawił swoje refleksje na temat
„Stany Zjednoczone w świecie:
2000-2015”, czyli w okresie działalności PAFW oraz funkcjonowania
Programu Kirklanda. Po każdym
wystąpieniu miała miejsce ożywiona dyskusja pomiędzy uczestnikami a prelegentem.
Wykładom merytorycznym towarzyszyła krótka prezentacja 15
lat Programu Kirklanda – rzadko
kiedy dane statystyczne cieszą się
z tak żywiołowym i ciepłym przyjęciem publiczności, jak podczas
tej prezentacji, prowadzonej przez
Dyrektora Programowego PAFW,
Renatę Koźlicką-Glińską i Kierownika Programu Kirklanda, Urszulę
Sobiecką.
Zwieńczeniem pierwszego dnia
konferencji była uroczysta kolacja,
której towarzyszył pokaz slajdów
złożony z wybranych zdjęć 15 roczników Programu Kirklanda. Swoją

obecnością podczas kolacji zaszczycili nas m. in. Jacek Michałowski, Szef
Kancelarii Prezydenta RP oraz Andrew
Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW. Dodatkowym bodźcem do
integracji była zarówno kapela Niwińskich i animowane przez nią tańce ludowe oraz fotobudka, w której stypendyści robili wspólne zdjęcia pamiątkowe
z konferencji.
Drugiego dnia konferencji odbyła
się część warsztatowa, obejmująca 15
różnych spotkań tematycznych, podzielonych na trzy pasma czasowe. Każdy z

uczestników wziął udział w trzech wybranych przez siebie warsztatach. Spotkania prowadzone przez polskich gości
miały przede wszystkim formułę dzielenia się polskimi doświadczeniami, m.in.
w dziedzinie przeciwdziałania korupcji, (spotkanie prowadzone przez
Grażynę Kopińską z Fundacji Batorego); roli działań obywatelskich
w procesie transformacji, (spotkanie
prowadzone przez Jakuba Wygnańskiego z Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych Stocznia), i w zakresie
działań watch-dogowych, (omówio-

Grupa robocza podczas warsztatów nt. przeciwdziałania korupcji. Foto: Laurence Taylor
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Spotkanie nt. poradnictwa prawnego prowadzone przez Liubow Krasnitską.
Foto: Laurence Taylor

nych przez Katarzynę Batko-Tołuć, Wiceprezeską Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska),
i wielu innych istotnych zagadnień.
Ważnym tematem był problem migracji
i jej społecznych konsekwencji – warsztat
dr hab. Macieja Duszczyka z Instytutu Polityki Społecznej UW – oraz sposobów kształtowania przez źródła informacji i różne rodzaje
przekazu medialnego sytuacji politycznej, na
przykładzie Ukrainy; spotkanie to prowadzili absolwent Programu Kirklanda Oleksandr
Piddubny, dziennikarz ukraiński oraz Maria
Przełomiec, polska dziennikarka, autorka
i prowadząca program TVP „Studio Wschód”.
Polscy eksperci dzielili się z uczestnikami konferencji również doświadczeniami
z zakresu decentralizacji (droga od modelu
biurokratycznego przez menadżerski do partycypacyjnego przedstawiona przez Pawła
Prokopa, Prezesa Zarządu Fundacji Inicjatyw
Menadżerskich); roli ruchów ekologicznych
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
(Rafał Serafin, Prezesa Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska) oraz animacji kulturalnej w rozwoju lokalnym (w ramach warsztatów przeprowadzonych przez Martę Białek
(Prezeskę Zarządu) i Dominika Mościczuka
z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
Aż trzy spotkania tematyczne, prowadzone
przez absolwentów – Oleha Levchenkę, Sergiya Vasylyka i Oleksiia Moldovana z Ukrainy,
poświęcone były różnym aspektom wypracowywania lub kontynuacji współpracy Kirklan-

dystów w zakresie działań proreformatorskich
oraz współpracy naukowej. Jednym z ważnych
owoców tych spotkań było zainicjowanie przebudowy bazy danych stypendystów Kirklanda (szersza informacja o tej inicjatywie w ramce na końcu artykułu).
Ponadto stypendyści Programu Kirklanda
poprowadzili spotkania nt. poradnictwa prawnego i obywatelskiego (Liubow Krasnitskaya)
oraz wyzwań formalnej i nieformalnej edukacji w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji (Tigran Ohanyan). Absolwenci poprowadzili również dwa spotkania poświęcone mikro
i makroaspektom kryzysu gospodarczego: „Inwestowanie w czasach kryzysu: jak utrzymać
i powiększać osobiste środki finansowe
w trudnych czasach” (Borys Karpus) oraz
„Reformy a kryzys – współczesne wyzwania
dla Europy Wschodniej” (Volodymyr Kuzyo i
Serhii Petru).
Z analizy ankiet wynika, że Kirklandyścibardzo pozytywnie ocenili działania
organizatorów na rzecz wsparcia integracji środowiska Kirklandystów. „Bardzo
temu sprzyjała pierwsza kolacja – siedzieliśmy z innymi rokiem za wspólnym
stołem jedliśmy (i nie tylko) razem, tańczyliśmy. Właśnie w takich rozmowach najłatwiej nawiązać kontakt.” „Zapoznałem się
z dużą liczbą nowych Kirklandystów i spotkałem się ze swoimi znajomymi. Zawsze
takie spotkania dają możliwość nawiązania
nowych więzi dla pracy i dla nowych kontak-

Grupa robocza podczas warsztatów nt. przeciwdziałania korupcji. Foto: Laurence Taylor
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Tańce w kręgu i w korowodzie podczas uroczystej kolacji. Foto: Laurence Taylor

Kapela Niwińskich grała podczas kolacji tradycyjną polską muzykę. Foto: Laurence Taylor

tów.” „Dziękuję za możliwość ustnej integracji i czas na to w czwartek i nawet w sobotę
wieczorem”– podobne słowa powtarzały się
bardzo często.
Oczywiście przebojem konferencji, jeśli
chodzi o integrację okazała się fotobudka,
w której uczestnicy zrobili sobie masę wesołych, pamiątkowych zdjęć.
Uczestnicy podkreślali przydatność publikacji konferencyjnej w nawiązywaniu
kontaktów: „(…) Materiały konferencji pomogły zidentyfikować osoby, które zajmują się tymi tematami co i ja. „ „Tak [udało
się nawiązać kontakty], dzięki książeczce.
Facebook też dopomógł” – takie opinie się
powtarzały.Przytłaczająca większość respondentów (232 osoby, czyli 92 %) na pytanie „Czy
udało Ci się nawiązać nowe
kontakty /współpracę z innymi
absolwentami?” odpowiedziała
TAK. Niektórzy absolwenci pisali nawet o planach wspólnych
przedsięwzięć.
Sporo osób podkreślało właśnie znaczenie odświeżenia („aktualizowania”;
„wzmocnienia”)
star ych kontaktów – nie tylko
z przyczyn sentymentalnych – takie odświeżenie znajomości może
owocować współpracą w nowych
obszarach: („Okazało się że mój
kolega z rocznika zmienił pracę i

teraz pracuje w mojej branży. Może uda się
z nim współpracować w przyszłości.”).
Każdy zjazd absolwentów, to nie tylko spotkanie przyjaciół z czasów stypendium, ale
wielu doświadczonych naukowców i praktyków działających w różnych dziedzinach,
stojących przed podobnymi wyzwaniami
w swoich krajach. O tym, że Program Kirklanda był ogromnie ważnym doświadczeniem
w ich życiu świadczą wypowiedzi i opinie absolwentów. „Myślę o tym, co dał mi Program
Kirklanda. Zawsze ceniłem to, co działo się
ze mną w czasie, kiedy studiowałem w Polsce. A teraz cenię to jeszcze bardziej, ponieważ zrozumiałem, że największy skarb, jaki

Urszula Sobiecka w tańcu z Iosifem Gasparevichem (PK 2012/13).
Foto: Laurence Taylor
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otrzymałem – to ludzie.
Program również poszerzył moje horyzonty,
dał wspaniałe poczucie
wiary we własne siły,
przekonanie, że mogę
odnieść sukces, i oczywiście dał mi dużo wiedzy. Z wszystkiego tego
teraz korzystam. Nie
wiem, czy osiągnąłem
już swój największy sukces, czy jeszcze na mnie
czekają większe wyzwania. Ta konferencja była
wspaniała. Jeszcze raz
dziękuję za wszystko!”
– powiedział w rozmowie z przedstawicielem
PAFW Roman Kiflyuk,
absolwent programu
z rocznika 2003/04,
Prowadzenie tanecznych korowodów to nie lada wyzwanie –
obecnie członek Narotu taniec prowadzi świetny tancerz Grzegorz Ajdacki. Foto:
dowej Rady ds. RadioLaurence Taylor
fonii i Telewizji Ukrainy.
Część uczestników wyrażała żal, że nawiązywania kontaktów poza rocznikami,
w których studiowali, było zdecydowanie za mało: „Prawie nie było integracji między Kirklandystami zeszłych lat z obecnymi. Wszyscy rozmawiali ze swoimi przyjaciółmi.”; „(…) jednak było mało czasu dla nieformalnego zapoznania się, każdy
chciał więcej pobyć ze swoim rocznikiem”.
Absolwenci w sposób naturalny w czasie wolnym dążyli do spotkania z osobami
już sobie znanymi, z którymi dawno się nie widzieli („Tak [nawiązałam kontakty],
ale nie za dużo. Swój czas tak organizowałam, żeby chociaż trochę porozmawiać z

ludźmi, których już znam, ale długo nie widziałam”; „Tak, ale oczekiwałam więcej
(mało czasu)”. Trudno tę tendencję przełamać bez animacji organizatorów – np.
warsztatów z podziałem wg innego klucza niż roczniki – z podziałem na grupy specjalistów czy na kraje „Organizować spotkania w grupach Kirklandystów różnych
lat według dziedzin” – postuluje jeden z respondentów.
Kirklandyści generalnie bardzo dobrze ocenili konferencję, ale też w ankietach zgłosili łącznie 205 postulatów, zastrzeżeń i uwag. Nie jesteśmy tu w stanie
ich wszystkich przytoczyć, ale obiecujemy, że wszystkie będą brane pod uwagę
w trakcie organizacji kolejnej konferencji.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, dobrą energię, chęć
do zabawy i do współpracy. Za wszystkie miłe słowa kierowane pod adresem
organizatorów, za wszystkie chwile spotkań i rozmów, za radość i poczucie, że
tworzymy mocne i ważne środowisko – środowisko KIRKLANDYSTÓW.

Radość spotkania – wiele uśmiechów wokół Uli Sobieckiej. Foto: Olga Irodenko
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ZAPRASZAMY!

INTERNETOWA BAZA STYPENDYSTÓW KIRKLANDA
Podczas Konferencji aż dwa zespoły robocze dyskutowały nad możliwościami współpracy naukowej i projektowej w środowisku Kirklandystów oraz między nimi a innymi instytucjami.
Podstawowym narzędziem takiej współpracy wydaje się łatwy publiczny dostęp do informacji o profilach zawodowych absolwentów. Powstał zatem pomysł stworzenia bazy
pozwalającej przeglądanie pełnych profili zawodowych absolwentów, dającej możliwości
wyszukiwania według kilku kluczy, dostępnej w Internecie dla wszystkich zainteresowanych instytucji badawczych, organizatorów konferencji i wymian naukowych, czy też potencjalnych partnerów biznesowych lub projektowych.
W rozmowach dotyczących bazy danych uznaliśmy, że najbardziej efektywne będzie
wykorzystanie już dostępnych narzędzi, które umożliwiają edytowanie i aktualizowanie danych o absolwentach przez nich samych. W obecnej fazie testów uruchomiliśmy stronę
Programu Kirklanda na portalu LinkedIn – stronę, która przedstawia Program jako rodzaj
instytucji naukowej. Absolwenci mogą sami dodawać udział w Programie jako element
swojego wykształcenia. Na stronie zaś Programu widoczni są wszyscy absolwenci, którzy
udział w Programie zaznaczyli w swoim profilu.
LinkedIn umożliwia przeglądanie sylwetek absolwentów i ich wyszukiwanie według kilku kluczy. Do połowy listopada „zarejestrowało” się kilkadziesiąt osób i sprawdzamy, czy
taka baza danych spełni swoje zadanie. Będziemy się odzywać w tej sprawie mailowo –
zachęcać do przyłączenia się do bazy, a w przypadku niektórych osób, do założenia sobie
profilu na LinkedIn.
Czekamy też na Wasze uwagi w tej sprawie!

WEŹ JESZCZE RAZ UDZIAŁ
W V KONFERENCJI ABSOLWENTÓW!
Poniżej znajdziecie linki do nagrań i szczegółowych sprawozdań
z WSZYSTKICH wydarzeń konferencyjnych.
Jeżeli nie udało Ci się wysłuchać któregoś z wystąpień LUB jeżeli
nie udało Ci się w ogóle dotrzeć na Konferencję, to nic straconego.
Usiądź wygodnie w fotelu i zobacz, co się działo, o czym rozmawiano, jakie stawiano pytania i jakie dawano odpowiedzi…

V KONFERENCJA ABSOLWENTÓW
PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE’A KIRKLANDA
15-16 maja 2015, Warszawa, Hotel Marriott, Sala Bałtyk, III p.
PIĄTEK, 15 MAJA
14.30

Otwarcie Konferencji Absolwentów Programu
Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda
Renata Koźlicka-Glińska, Dyrektor Programowy,
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Justyna
Janiszewska, Prezeska, Fundacja Edukacja dla Demokracji

15.00-16.00

Perspektywy i problemy wzrostu gospodarczego
w Europie
Profesor Leszek Balcerowicz, były Wicepremier i Minister
Finansów, były Prezes NBP, Przewodniczący Rady Forum
Obywatelskiego Rozwoju

16.10-17.00

Unia Europejska w niespokojnych czasach
Jarosław Pietras, były Minister do spraw europejskich,
Dyrektor Generalny, Rada Unii Europejskiej

www.kirkland.edu.pl
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17.00-18.00

Stany Zjednoczone w świecie 2000-2015
Andrew Nagorski, pisarz, publicysta, Przewodniczący Rady
Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Staże naukowe i zawodowe w Polsce: doświadczenia
i perspektywy
Sergiy Vasylyk, Ukraina

19.30

Uroczysta kolacja, Sala Balowa, II p.

Perspektywy stworzenia międzynarodowej naukowej sieci
absolwentów Programu Kirklanda
Oleksii Moldovan, Ukraina

SOBOTA, 16 MAJA – SESJE WARSZTATOWE
9.00-10.30

Innowacje społeczne i partycypacja obywatelska
Jakub Wygnański, Prezes, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Inwestowanie w czasach kryzysu: jak utrzymać i powiększać
osobiste środki finansowe w trudnych czasach
Borys Karpus, Ukraina

Mechanizmy i narzędzia kontroli obywatelskiej
Katarzyna Batko-Tołuć, Wiceprezeska, Watchdog Polska

Reformy a kryzys – współczesne wyzwania dla Europy Wschodniej
Volodymyr Kuzyo, Ukraina,
Serhii Petru, Mołdawia

Wyzwania formalnej i nieformalnej edukacji w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji
Tigran Ohanyan, Armenia
Konsekwencje społeczno-ekonomiczne migracji
dr hab. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski
Znaczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
Luba Krasnitskaya, Białoruś
11.00-12.30 Decydująca rola źródeł informacji w sytuacji politycznej na
przykładzie Ukrainy
Oleksandr Piddubnyy, Ukraina,
Maria Przełomiec, Studio Wschód, TVP Info
Kirklandyści dla reform: od debaty do konkretnych działań
Oleh Levchenko, Ukraina

14.00-15.30

Animacja kulturalna w rozwoju lokalnym
Marta Białek, Prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
Dominik Mosiczuk, koordynator programowy, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Zagrożenia korupcyjne w procesie przemian
Grażyna Kopińska, ekspert, Fundacja im. Stefana Batorego
Decentralizacja, czyli jak funkcjonuje samorząd w dojrzałej
demokracji
Paweł Prokop, Prezes Zarządu, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich (Lublin)
Rola ruchów ekologicznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
Rafał Serafin, Prezes Zarządu, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Kraków)
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
II SEMESTRU ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
Dzień Kirklanda  12 marca 2015
Z okazji Dnia Kirklanda, którego Święto obchodzimy 12
marca w dniu urodzin patrona Programu, stypendystki
z Wrocławia, Kateryna Davydova i Nataliia Mykhailovska,
zorganizowały konkurs wśród stypendystów rocznika
2014/2015. Organizatorki opracowały i przeprowadziły wśród stypendystów obecnego rocznika ankietę, na
podstawie której w czasie zjazdu stypendystów w Krakowie przeprowadziły quiz z nagrodami. Konkurs polegał
na odgadywaniu, kto się kryje za opisem sporządzonym
na podstawie uzupełnionych przez stypendystów ankiet.
Była to naprawdę niezapomniana okazja, do wzajemnego
poznania – czekały na nas prawdziwe niespodzianki ;)
Szkolenie z prezentacji naukowych
 16-17 marca 2015
Wzorem ubiegłego roku, przy okazji zjazdu stypendystów
w Krakowie, zostało zorganizowane szkolenie z prezentacji naukowych, przeprowadzone przez absolwentkę rocznika 2012/13 Marynę Shevchenko. W szkoleniu wzięło
udział 20 tegorocznych stypendystów. Szkolenie dotyczy-

Szkolenie z prezentacji naukowych. Foto: archiwum Programu.
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ło przede wszystkim prezentacji prac naukowych, ale
uczestnicy poznawali też ogólne zasady przygotowania merytorycznego i struktury prezentacji oraz samego wystąpienia przed publicznością.
Zjazd stypendystów w Krakowie
 18-20 marca 2015

stowe, zwane też mini-grantami. W tym roku w
ramach tego konkursu zostały zrealizowane dwa
projekty:
1. Projekt grupy poznańskiej zatytułowany:
„Szkolenie dla młodych liderów!” opisany dalej
w Biuletynie. Projekt zgłosiły stypendystki: Olena Gomeniuk i Ievgieniia Diadko. W przygotowaniu i reali-

zacji projektu wzięła udział cała grupa stypendystów
z Poznania. Stypendyści zadbali, by w tym roku nie
zabrakło poznańskiej integracji! (Więcej informacji
na str. 19)
2. Projekt indywidualny Lilii Atnazhevej pt.
„Most jednania”, który stał się pierwszym krokiem
współpracy dwóch organizacji pozarządowych, pol-

W dniach 18-20 marca odbył się trzeci zjazd stypendystów rocznika 2014/2015, który miał miejsce w
Krakowie. Oficjalne powitanie odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie gości powitała prorektor
ds. rozwoju, prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis. Na część
merytoryczną spotkania złożyły się spotkania z członkiem zarządu województwa małopolskiego, Leszkiem
Zegzdą, z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
i organizacji pozarządowych, z Danutą Glondys – dyrektor Willi Decjusza, a także wizyta w Międzynarodowym Centrum Kultury i dwa wykłady: prof. Krzysztofa
Zajasa „Europa kultur” i Adama Musiała „Odcienie
tożsamości polskiej i polskiego patriotyzmu”.
Część kulturalno-turystyczną spotkania obejmowała zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Muzeum Fabryki Schindlera, spektakl „Sarenki”
w Teatrze Ludowym, zwiedzanie Starego Miasta i Wawelu oraz wieczór góralski w restauracji „Morskie Oko”.
Projekty pomostowe
 kwiecień-maj 2015
Już od paru lat kontynuacją szkolenia z pisania
projektów jest konkurs na tzw. projekty pomo-

Tradycyjne „partyzanckie” zdjęcie podczas zwiedzania Krakowa. Foto: Natalia Tokorniak
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skiej i ukraińskiej: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (Ośrodek
„Działaj Lokalnie”) oraz „Młodzież
Basztanszyny”. Jak możemy przeczytać w relacji samej autorki – projekt
już w lipcu doczekał się kontynuacji
– a to dopiero początek.  (Więcej
informacji na str. 22)
Warto poczytać, co koordynatorki
obu projektów piszą na ten temat w
dalszej części naszego Biuletynu!!

V Konferencja Absolwentów
Programu Kirklanda
 15-16 maja 2015
To niewątpliwie największe wydarzenie tego semestru!  Poświęcamy mu
tyle miejsca w Biuletynie, że w kalendarium pozostaje tylko zaznaczyć, że
się odbyła. Dziękujemy Wam za Waszą
obecność!

Sviatlana Haidalionak z Białorusi odbiera dyplom ukończenia Programu. Z lewej Martyna
Bogaczyk – Wiceprezeska Fundacji Edukacja dla Demokracji, z prawej strony Jacek Michałowski
– Szef Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Foto: archiwum Programu

Uroczyste zakończenie Programu
 25 czerwca 2015
W dniu 25 czerwca br. na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się
ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom Programu Kirklanda edycji
2014/2015. Dyplomy otrzymało 44
absolwentów, w tym 20 osób uzyskało
dyplomy z wyróżnieniem.
Gościem honorowym spotkania był
pan Olgierd Dziekoński, minister stanu w
Kancelarii Prezydenta RP, który wygłosił

wykład poświęcony historii i doświadczeniom reformy samorządowej w Polsce.
Ponadto w uroczystości uczestniczyli: prezes PAWF, szef Kancelarii ówczesnego Prezydenta RP, minister Jacek
Michałowski, ambasador Armenii Edgar
Ghazaryan oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych Gruzji, Mołdawii
i Ukrainy, Ryszard Dębicki, prorektor
ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie, koordynatorzy
regionalni, opiekunowie naukowi i inni
przedstawiciele uczelni, na których stu-

Zabawa w fotobudce
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Z ŻYCIA ABSOLWENTÓW
Nowa organizacja stypendystów
Troje tegorocznych absolwentów – Sviatlana Haidalionak, Vitalii Razik i Bogdan Mukha – założyło Fundację
Rozwoju Dobrosąsiedztwa „PUBlike”.
Fundacja została zarejestrowana w lipcu 2015 r. Założyciele tak określają zakres swojej działalności: „celem
jest rozwój dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią przez wspólne działania w kulturze, edukację, budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Fundacja została zarejestrowana (…) jako wspólny projekt absolwentów programu stypendialnego im. Lane’a

Kirklanda oraz aktywistów społecznych z Polski, Ukrainy
i Białorusi.”
Założycieli Fundacji łączy przekonanie, że relacje w różnych dziedzinach aktywności pomiędzy ich krajami mogą
być bardziej rozwinięte niż obecnie. Chcą połączyć swoje
doświadczenia w realizacji projektów w różnych krajach
i kontekstach, z różnymi grupami docelowymi i uważają,
że „na granicach zawsze powstaje coś ciekawego”.
Dlaczego „PUBlike”? Dlatego, że „PUB” to Polska,
Ukraina i Białoruś, a „like” – założyciele dodali jako
znak przyjaźni. Po powrocie ze stypendium rozpoczęli
działalność – mają już swoją stronę internetową http://
publikefund.pl/, zaś 4 września zorganizowali we Lwowie nieformalne spotkanie absolwentów Programu
Kirklanda i osób chętnych do współpracy.
Spotkanie Kirklandystów we Lwowie
– inicjatywa Fundacji PUBlike
 4 września 2015
Niedawno
założona przez absolwentów Programu Kirklanda
Fundacja
Rozwoju Dobrosąsiedztwa
PUBlike
zorganizowała
we
Lwowie spotkanie,
w którym uczestniczyło ponad 20 ab-

solwentów Programu. Głównym celem spotkania
było nawiązanie kontaktów i wzajemne poznanie
się osób chętnych do dalszego wspólnego działania.
Każdy z uczestników programu jest osobą ciekawą,
która ma swoje doświadczenie, wysokie kwalifikacje, ciekawe pomysły. Dlatego chcieliśmy o każdym
się czegoś dowiedzieć, ale też zebrać dobre rady
i pomysły rozwoju niedawno powstałego NGO.
Sviatlana Haidalionak przedstawiła historię powstania Fundacji PUBlike, główne obszary działania
oraz plany na przyszłość. Vitalij Razik podzielił się
doświadczeniami związanymi z rejestracją Fundacji.
Każdy z uczestników spotkania opowiedział o sobie,
swoim doświadczeniu, o udziale w programie i życiu
po stynendium Kirklanda. Spotkanie zakończyło się
wspólnym pójściem na koncert w Ratuszu.
Akurat w tym samym czasie we Lwowie odbywał się Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego.
Kirklandyści i przedstawicieli PUBlike wzięli udział
w panelach dyskusyjnych, wykładach i spotkaniach
z przedstawicielami władz, działaczami kultury z różnych części Ukrainy oraz innych krajów. Duże wrażenia na wszystkich zrobiło przemówienie inauguracyjne Michaila Saakaszwili.
Olena Gomeniuk – autorka tekstu podsumowującego spotkanie napisała: „Refleksje i rady Kirklandystów,
którzy już dużo osiągnęli w swojej karierze zawodowej
i życiowej, pomogły nam zrozumieć, że idziemy w dobrym
kierunku, lecz musimy dużo pracować dla wspólnej
sprawy. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy członkami dużej
rodziny, która zawsze podpowie, pomoże i zmotywuje.
Z pewnością możemy powiedzieć, że takie spotkania
dają motywację dla dalszego działania i rozwoju!”

Założyciele i goście Fundacji PUBlike po spotkaniu 4 września. Foto: Bogdan Mukha
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STYPENDYŚCI KIRKLANDA 2014/2015
Foto: .
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WYNIKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2015/16

W

bieżącym roku w Programie Kirklanda studiować będzie na polskich
uczelniach 45 osób z 8 krajów. W tym roku podział grupy ze względu na płeć jest w miarę równy – kobiety stanowią 55% całości grupy
(w ubiegłym roku stanowiły 64%)

1
2
3
4
5
6
7
8

Kraj

Razem

Kobiety

Mężczyżni

Ukraina
Białoruś
Rosja
Gruzja
Mołdawia
Armenia
Azerbejdżan
Kyrgystan
RAZEM

33
4
3
1
1
1
1
1
45

16
4
2
0
1
1
0
1
25

17
0
1
1
0
0
1
0

Stypendyści w wybranych przez siebie zagadnieniach będą studiowali w 5 ośrodkach akademickich naszego kraju: w Poznaniu i Lublinie – po 8 osób , we Wrocławiu i Krakowie – po 9 osób, w Warszawie –11.

Dziedziny reprezentowane przez stypendystów 2015/2016

20

Wśród stypendystów dominują osoby reprezentujące prawo (11 osób), co nie
jest typowe, gdyż najczęściej w poprzednich latach dominowały osoby studiujące
dziedzinę ekonomii i zarządzania. Ekonomia i zarzadzanie jest w tym roku na drugim miejscu – 8 osób. A na trzecim – znajdują się osoby studiujące zarządzanie
w ochronie środowiska i stosunki międzynarodowe.
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DZIEDZINY

KRAJE

MIASTA AFILIACJI

STYPENDYŚCI KIRKLANDA 2015/2016 – 45 osób
KRAKÓW

LUBLIN

POZNAŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

Fesiuk Iryna
Kuryluk Julia
Nemchenko Serhii
Oliinyk Kateryna
Petrushenka Sviatlana
Rohanava Nastassia
Voitovych Oleksandr
Voronina Roksolana
Zhuk Yuriy

Ivanov Sergii
Izdepskyi Ivan
Klapkiv Lyubov
Lesnyak Vitaliy
Mammadli Mehman
Pushna Olena
Sydorchuk Roman
Shaiyldaeva Asel

Gabinet Dmytro
Hladchuk Oleh
Lytvyn Halyna
Lohvynovska Tetiana
Mironova Inna
Shvets Bohdan
Shynarovska Olena
Suntsova Yuliya

Avaliani Dimitri
Bariiev Ridvan
Bilak Pavlo
Chukhmanava Hanna
Orlykovskyi Mykola
Polishchuk Mariia
Tandryk Nataliya
Vereshchuk Iryna
Sobol Mykolai
Yakubovskyi Roman

Boyko Nazar
Friptu Marcela
Kasatkina Valeriia
Kotsiuruba Olga
Margaryan Mariam
Matsuieva Iuliia
Seno Liubov
Tikhonov Andrey
Vengrynyuk Yuriy

9 osób (6 K+3 M)

8 osób (3 K + 5M)

8 osób (5K+ 3M)

Zubchenko Nataliia
11 osób (5K+ 6M)

Ukraina – 7
Białoruś – 2

Ukraina – 6
Azerbejdżan – 1
Kirgistan – 1

Ukraina – 6
Białoruś – 1
Rosja – 1

Ukraina – 9
Białoruś – 1
Gruzja – 1

Ukraina – 5
Rosja – 2
Armenia – 1
Mołdawia – 1

prawo – 3
ekonomia i zarządzanie – 2
administracja biznesu – 1
zarządzanie w edukacji –1
zarządz. w ochronie środ. – 1
zarządzanie w kulturze – 1

ekonomia i zarządzanie – 2
administracja biznesu – 1
administracja publiczna – 1
prawo – 1
nauki polityczne – 1
zarządz. w ochronie środ. – 1
nauki społ. socjologia – 1

zarządzanie NGO – 2
zarządz. ochron. środ. –2
prawo – 2
ekonomia i zarządzanie – 1
zarządzanie w edukacji –1

prawo – 3
stosunki międzynarod. – 3
administracja publiczna – 1
dziennikarstwo – 1
ekonomia i zarządzanie – 1
zarządz. kultura – 1
polityka rozwojowa – 1

prawo – 2
ekonomia i zarządzanie – 1
stosunki międzynarod. – 1
ekonomia – 1
administracja publliczna – 1
nauki polityczne – 1
zarządzanie NGO – 1
zarządzanie: turystyka – 1

9 osób (6K + 3M)

* K – kobieta, M – mężczyzna
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SZKOLENIE DLA MŁODYCH LIDERÓW W POZNANIU
Poznań, 21-22 kwietnia 2015 roku

Grupa poznańska jako jedyna w roku 2014/15 przeprowadziła własny projekt dofinansowany przez Program Kirklanda. Projekt miał na celu wsparcie w rozwoju wszystkich zainteresowanych tegorocznych stypendystów – zdobycie nowych umiejętności w obszarach przedsiębiorczości i autoprezentacji.

21 kwietnia 2015 roku
Stypendyści wzięli udział w Dniach Przedsiębiorczości, które
odbywały się 21-22 kwietnia 2015 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zapoznali się ze specyfiką jego
organizacji, celami i treścią merytoryczną. Wzięli także udział
w dyskusjach i panelach na następujące tematy: „Technologie
XXII wieku”, „Rośnij globalnie, działaj lokalnie”, „Watify doubt
session” (dyskusja panelowa z udziałem przedsiębiorców).
W strefie doradczej mieli możliwość porozmawiać i otrzymać
konsultacje dotyczące założenia własnego biznesu oraz nawiązania współpracy z różnymi ośrodkami badawczymi lub gospodarczymi.
W Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży odbyło
się szkolenie „Jak napisać CV i list motywacyjny”. Uczestnicy
projektu mieli za zadanie przygotować wcześniej CV oraz list motywacyjny, które na szkoleniu były omówione. Stypendyści otrzymali cenne rady dotyczące pisania tego rodzaju dokumentów,
zwiększających ich atrakcyjność na rynku pracy.
22 kwietnia 2015 roku
Drugi dzień szkolenia rozpoczął się udziałem w Debatach Oksfordskich przeprowadzanych w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Stypendyści zapoznali się z reguła-

Wszystkie zdjęcia ilustrujące artykuł nadesłane przez Olenę Gomeniuk
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mi organizacji takich wydarzeń, zobaczyli jak debatują licealiści
z Poznania oraz jako publiczność mieli możliwość wystąpić po
stronie propozycji lub opozycji, zadać pytania itp.
Projektem własnym stypendystów było przeprowadzenie Turnieju debat oksfordzkich o przedsiębiorczości. Oprócz działań
organizacyjnych, jedna ze stypendystek, Sviatlana Haidalionak,
przeprowadziła również szkolenia z emisji głosu i wystąpień publicznych przygotowujące uczniów do udziału w debatach. Podczas finału debat oksfordzkich przedstawiciele władz miasta
dziękowali stypendystom, a szczególnie Swietłanie za pomoc
w przygotowanie dyskutantów.
Po obiedzie w ramach Dni Przedsiębiorczości odbyło się szkolenie „Go global, czyli jak od początku zaprojektować sukces
międzynarodowy”, które prowadziły specjalistki Helena Cieśluk
z OEG Consulting i Elżbieta Urbańska z KUKE SA.

Rozmowa z organizatorkami projektu Oleną Gomeniuk
i Sviatlaną Haidalionak, przedstawicielkami poznańskiej
grupy Kirklandystów, która wygrała konkurs na mini-projekt
Jak powstała idea napisania projektu?
Kiedy zobaczyliśmy ogłoszenie o konkursie projektów, postanowiliśmy, że
musimy coś napisać w imieniu grupy
poznańskiej. Wiedzieliśmy od razu,
że nasz projekt będzie skierowany do
wszystkich tegorocznych Kirklandystów, ponieważ z powodu konferencji

miało nie być w tym roku integracji
w Poznaniu. Bardzo chcieliśmy innym uczestnikom programu pokazać nasze miasto afiliacji, jego zalety
i wspaniałą atmosferę. Mieliśmy kilka
pomysłów, ale musieliśmy także dostosować termin szkolenia do innych
projektów i wydarzeń PAFW.

Jak trwało przygotowanie projektu?
Razem z Oleną i Ievgenią wymyśliłyśmy program, oczywiście z pomocą
naszego animatora – Bogny Frąszczak. I wszystko było dobrze dopóki
nie zabrałyśmy się za planowanie budżetu. Wtedy musiałyśmy zwrócić się
do specjalisty, naszej koleżanki Olesi

Davydouskiej, która w trzy minuty
wszystko fajnie ułożyła.
Jakie mieliście trudności w trakcie
realizacji projektu?
Miałyśmy określone środki, dlatego też
musiałyśmy nieco zmieniać program
oraz warunki udziału w nim. Udało
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się nam załatwić zakwaterowanie (nie
w hotelu 5-gwiazdkowym, a w hostelu), wyżywienie (nie w restauracji,
a w stołówce uczelni) oraz zwiedzanie
najbardziej nowoczesnego muzeum
w mieście (IHOT Brama Poznania).
Ile osób wzięło udział w szkoleniu?
Liczba uczestników była określona przed
ogłoszeniem o szkoleniu i głównie zależała od budżetu. Projekt był zaplanowany na udział 20 Kirklandystów z innych
miast afiliacji oraz grupy z Poznania. Na
początku mieliśmy dużo chętnych, ale
w końcy przyjechało tylko 18 osób (jedna osoba zrezygnowała ostatniego dnia,
a druga niestety rozchorowała się).
Czy spodobało Wam się organizowanie projektu?
Spodobało się, ponieważ wszyscy byli
zainteresowani współpracą. Bardzo było
przyjemnie pracować z ludźmi z hostelu
i cateringu, ponieważ wszystkie problemy można było rozwiązywać na bieżąco:
poprosić o dodatkowe usługi lub zmienić liczbę osób. Główną zaletą realizacji
takiego projektu było to, że poznański
zespół Kirklandystów został jeszcze bardziej zintegrowany. Nie odczuwaliśmy
zmęczenia, tylko zadowolenie ze swojej
pracy. Miło było słyszeć słowa podziękowania od uczestników projektu.

Czyje wsparcie i pomóc odczuwaliście?
Najpierw chciałybyśmy
podziękować
Bognie
Frąszczak, bez której to
wszystko mogłoby się nie
udać. Joannie Janas za
wsparcie i wiarę w nasze
siły. Joannie Stanisławskiej za konsultacje w
trakcie realizacji projektu
i pisania sprawozdania.
Kolegom ze studiów podyplomowych Ievgenii,
którzy oferowali nam
materiały promocyjne
miasta Poznania.
Jesteśmy
też
wdzięczni Centrum Doradztwa Zawodowego
dla Młodzieży oraz Międzynarodowym Targom
Poznańskim, które zapewniły nam ciekawy
program.
Czy w trakcie realizacji projektu zyskaliście nowe doświadczenia?
Z tym było różnie. Ponieważ jedni robili
podobne projekty już wcześniej, a inni
w roli koordynatora występowali po raz
pierwszy. Dlatego każdy ma inną opinię na ten temat. Bardzo się cieszymy,

że wszyscy z grupy poznańskiej byli
włączeni do realizacji szkolenia i każdy
dla siebie coś z tego wyniósł.
Co mogłybyście polecić kolejnym
Kirklandystom?
Nie bójcie się brać udział w konkursach projektów!!! Jest duża szansa,

że wygracie, jeżeli włożycie w to swoją energię i swoje dobre pomysły. Nie
było trudno koordynować projekt, ponieważ miałyśmy super zespół, gdzie
każdy był odpowiedzialny za swoją
część pracy. Rozliczenie też nie stanowiło dużego problemu.
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Liliia Atnazheva, Ukraina
Stypendystka Programu Kirklanda 2014/2015

PROJEKT W PROJEKCIE

„M

ost po-jed-na-nia" – powiedziała pani Alina Kierod, kierownik Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
(Ośrodek „Działaj Lokalnie”) w miejscowości Ruciane-Nida, a jednocześnie nasz partner w projekcie – „tak
będzie po polsku”.
„Bardzo przepraszam, lecz w Basztance już zdążyli zebrać listy poparcia
projektu” – odpowiedziałam.
„Dobrze – powiedziała pani Alina, –
niech zatem będzie po ukraińsku”.
W ten sposób nasz projekt otrzymał
nazwę "MOST JEDNANIA".
Kiedy w Programie Kirklanda został
ogłoszony konkurs na mini-projekty,
zdecydowałam się wziąć w nim udział.
Zaprosiłam polskiego partnera, panią
Alinę Kierod i byłam bardzo rada, że
się zgodziła. Suma grantu jest niewielka – do 3 tys. zł, a ci, którzy kiedyś już
realizowali projekt wiedzą, że jaka by nie
była suma dotacji – duża, czy malutka –

zakres pracy, jaką należy wykonać przy
pisaniu projektu i jego sprawozdawaniu
jest jednakowy.
Panią Alinę Kierod poznałam już
w trakcie mojego pobytu na stypendium
podczas warsztatów Szkoły Liderów „Kobiety do samorządu”. Od razu podjęłam
pierwsze rozmowy dotyczące współpracy. Był to pierwszy nasz wspólny projekt.
Projekt pisałam ja, i jak pamiętam,
było to w dzień Świętego Walentego
w Słubicach, gdzie byłam na praktyce.
Potem odesłałam go pani Alinie, aby
uzgodnić szczegóły i całość razem zredagować.
Tu chcę poradzić przyszłym Kirklandystom – jeśli będziecie przygotowywać
projekty wspólnie z polskimi partnerami, obowiązkowo proście ich, żeby zredagowali tekst pod kątem językowym.
Inaczej może wyjść tak, jak w moim
przypadku, kiedy po złożeniu projektu
rozmawiałam z panią Anną Jakowską
i usłyszałam, że: „tak, widziałam tam

w projekcie kilka akapitów, napisanych
dobrze w języku polskim” 
W ramach projektu zaplanowaliśmy,
że będzie przeprowadzona tele-konfe-

rencja na skypie między uczniami Bashtanskiego rejonowego gimnazjum
a uczniami z Zespołu Szkół Leśnych
– wolontariuszami Stowarzyszenia Po-

Wszystkie zdjęcia ilustrujące artykuł nadesłane przez Liliie Atnazhevą
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mocy Dzieciom i Młodzieży z Rucianego-Nidy. Tele-konferencja miała być na
temat „Co wiemy o kraju – sąsiedzie?”
Po tele-konferencji zaplanowaliśmy
2 szkolenia dla uczniów z Basztanki
i z Rucianego-Nidy dotyczące dekupażu
o tematyce ludowych polsko-ukraińskich tradycji. Chcieliśmy przeprowadzić też konkurs dla uczniów z obu krajów na temat „Zdjęcie z mojego miasta
dla druha”. Zdjęcia zwycięzców konkursów, razem z informacją o działalności
obu organizacji, miały być zaprezen-

towane na przygotowanych w ramach
projektu kieszonkowych kalendarzach.
Notesy i kalendarze wykonane w obu
krajach miały być potem wymieniane
między organizacjami Basztanki i Rucianego-Nidy. Na zakończenie projektu
zaplanowaliśmy w naszych miastach
partnerskich „Dzień Druha”, podczas
którego kalendarze przygotowane we
własnym mieście i przysłane z miasta
partnerskiego miały być przez uczniów
rozdawane mieszkańcom w obu miejscowościach tego samego dnia.

Początek był bardzo dynamiczny.
Aby uczestniczyć w tele-konferencji pojechałam do polskich partnerów, a do
Bashtanki zaproszony został tłumacz
z Mikołajewa. Planowaliśmy uczestnictwo w sumie ok. 80 osób, a w rzeczywistości wzięły udział 123 osoby.
Jak się okazało, tele-konferencje na
skypie są ciekawym sposobem spotkania nie tylko dla młodzieży. Nieoczekiwanym wynikiem projektu stała się
decyzja kierownika wydziału edukacji
Basztańskiej rejonowej administracji,
która jednocześnie jest kierownikiem
gimnazjum biorącego udział w projekcie. Według nowej decyzji odbywające

się w wydziale edukacji narady dyrektorów wiejskich szkół prowadzone od
tej pory będą za pomocą Skype’a, a
kto z dyrektorów nie chce poznawać
nowych technologii, ten będzie tracić
własny czas i pieniądze na dojazd na
narady do Basztanki (mamy zły stan
wiejskich dróg i ograniczenia finansowania na podróże dla szkół).
Po konferencji było mi bardzo miło,
że polscy partnerzy sami znaleźli herb
mojego miasta Bashtanka i logo Programu im. Lane’a Kirklanda i zamieścili je w artykule o naszym projekcie
na swojej stronie internetowej. Również nie wyobrażałam sobie nawet,
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Udało nam się zaplanować Dzień
Druha na 25 czerwca. W obu miastach uczestnicy projektu rozdawali
kalendarze mieszkańcom – przechodniom na ulicach w centrum miasta.
Ludzie byli przyjemnie zadziwieni. 
W Basztance część kalendarzy porozdawano również 28 czerwca z okazji
Dnia Młodzieży. Święto to przyciągnęło wiele osób, były wystawy wyrobów
miejscowych mistrzów oraz koncert
przygotowany przez dzieci. Było bardzo wesoło!
Zachęcamy i was, żebyście przyłączyli się pracy na rzecz pozytywnych
przemian! Można wprowadzać je sa-

jakie świetne rzeczy z zastosowaniem
dekupażu robią nasi partnerzy! Kiedy potem na Ukrainie przekazałam
dekupażowe prezenty basztańskimu
gimnazjum, wszystkim bardzo się
spodobały. Natomiast po przeprowadzeniu warsztatów dla młodzieży
basztańskiego gimnazjum, kierownictwo jeszcze jednej szkoły poprosiło,
żeby dla ich dzieci przeprowadzić podobne zajęcia.
Warto również napisać o problemach, które powstały podczas projektu. Zamówiliśmy kalendarze w jednym z przedsiębiorstw w Mikołajewie,

modzielnie! Trzeba tylko zebrać współpracowników, ustalić plan działań,
a może jeszcze znaleźć finansowanie
albo nie lenić się i napisać projekt.
P.S. Chcę również dodać, że na
tym sprawa się nie zakończyła. Nasi
partnerzy z Rucianego-Nidy jeszcze
podczas realizacji naszego małego
projektu przygotowali inny projekt
dotyczący wymiany młodzieży. Finansowany jest z innego źródła. Zatem
przedłużyliśmy współpracę również i
po zakończeniu mojego stypendium
Kirklanda.
Życzę wszystkim następnym Kirklandystom wielu sukcesów!

lecz firma długo ociągała się z realizacją zamówienia, a potem zawiadomiła nas, że przy rozcinaniu kalendarzy obcięto po dwa ostatnie dni w
każdym miesiącu. Trzeba je więc było
drukować po raz drugi. Oczywiście za
to nie płaciliśmy, lecz musieliśmy czekać dwa razy dłużej.
Oprócz tego okazało się, że musieliśmy czekać na przesyłki pocztowe (co
zajmuje blisko 3 tygodnie), żeby przeprowadzić Dzień Druha. Bardzo denerwowałam się, a pani Alina uspokajała
mnie i mówiła, że wszystko będzie dobrze, wszystko się uda.
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Nataliia Mykhailovska, Ukraina
Stypendystka Programu Kirklanda 2014/2015

KIRKLANDYŚCI W BRUKSELI

J

uż od lat toczą się negocjacje dot. akcesji Ukrainy do
Unii Europejskiej. Jesteśmy świadkami wydarzeń, które odbywają się na arenie politycznej, centrum których
jest Bruksela. Od lat bardzo chciałam na własne oczy zobaczyć miasto, które gromadzi najważniejsze instytucje Unii
Europejskiej oraz zwiedzić niektóre z nich.
Kiedy rok temu zostałam Kirklandystką, nie wyobrażałam sobie, że przede mną otworzył się nowy świat, który
daje wiele możliwości rozwoju oraz realizacji planów. Razem z koleżanką Kateryną Davydovą zdecydowałyśmy się
pojechać do Brukseli. Dzięki wsparciu Programu Kirklanda
nasz plan udało się wdrożyć w życie i 18 czerwca 2015 byłyśmy już w stolicy Belgii.
Do wyjazdu podeszłyśmy bardzo odpowiedzialnie
i chciałyśmy maksymalnie wykorzystać tę wyjątkową okazję. Bardzo nam zależało na spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji w Brukseli, żeby u źródła wypytać się
o perspektywy członkostwa Ukrainy w UE oraz inne problemy związane z sytuacją w naszym kraju. W trakcie przygotowań dołączył do nas jeszcze nasz kolega z Poznaniu
Bohdan Mukha. Całą organizację wyjazdu wzięła na siebie
Katia: dojazd, noclegi, program zwiedzania miasta.

Kirklandystki Nataliia Mykhailowska
i Kateryna Davydova z Rafałem
Raciborskim i Marcinem
Michałowskim.
Wszystkie zdjęcia ilustrujące artykuł
nadesłane przez jego autorkę Nataliię
Mykhailovską.
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Nasz kolega Sergii Havryliuk, dzięki swojemu stażowi w Dolnośląskim Urzędzie
Marszałkowskim, pomógł zorganizować nam spotkanie z panią Ewą Woods, Dyrektorem Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, którą spotkaliśmy
pierwszego dnia naszego wyjazdu. Spotkanie w Biurze było bardzo ciekawe, ponieważ
dowiedzieliśmy wiele o strukturze Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej
oraz innych instytucji w Brukseli. Zapoznaliśmy się także z działalnością samego Biura oraz ich współpracą z Ukrainą. Szczególnie zainteresowało nas stworzenie Agencji
Demokracji Lokalnej w Dnipropetrowsku. Nasze spotkanie trwało ok. półtora godziny,
ale nie łatwo nam było się pożegnać, ponieważ było bardzo ciekawie i bardzo miło
poznać ludzi na tyle otwartych i sympatycznych. Później jeszcze dostaliśmy drogą
mailową informacje na temat Agencji Demokracji Lokalnej w Dnipropetrowsku .

Nataliia Mykhailowska w tle głównego budynku Komisji Europejskiej.

Spotkanie w Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego.

Podczas Zjazdu integracyjnego we Wrocławiu dowiedzieliśmy się o Domu Europy. Od tego czasu regularnie bywam na organizowanych przez nich spotkaniach
i debatach. Na jednym z takich spotkań zatytułowanym „Z widokiem na migracje” poznałam Bartłomieja Barcerzyka – pracującego jako Policy Officer w Directorate-General Home Affairs and Migration. Umówiłam się z nim na spotkanie
z naszą nieliczną delegacją Kirklandystów w Brukseli. Po tygodniu dostałam
informacje o zaplanowanych dwóch spotkaniach z pracownikami Komisji Europejskiej oraz zorganizowaniu zwiedzania głównego budynku Komisji Europejskiej. Pierwsze spotkanie mieliśmy z ekonomistą Directorate-General for Ekonomic and Financial Affairs Rafałem Raciborskim oraz z Marcinem Michałowskim (Action officer European External Action Service). Pan Rafał Raciborski
udzielił nam informacji o sankcjach wobec Rosji, ich wpływie na gospodarkę
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państw UE oraz zagrożeniach dla ukraińskiej gospodarki. Naprawdę byliśmy zaskoczeni niektórymi faktami, o których nie
można dowiedzieć się z mediów czy sprawozdań udostępnianych publicznie. Dowiedzieliśmy się także od pana Marcina Michałowskiego, że UE ma specjalną jednostkę,
która pełni obowiązki Ministerstwa Obrony,
między innymi przygotowuje oficerów, którzy
mogą udzielać konsultacji oraz przeprowadzać szkolenia dla wojskowych w krajach,
w których sytuacja jest niestabilna.
Dla naszej grupy zostały przygotowane
przepustki do głównego budynku Komisji
Europejskiej, po którym obaj panowie nas
oprowadzili. Był to dla nas wielki zaszczyt.
Również byliśmy przyjemnie zaskoczeni, że
pracownicy Komisji Europejskiej zgodzili się
z nami spotkać i poświęcili nam tyle czasu.
Już kolejny raz przekonałam się, jacy Polacy
bywają otwarci.
Po interesującej wycieczce mieliśmy
spotkanie z p. Bartłomiejem Barcerzykiem,
który pomógł nam w organizacji wszystkich spotkań oraz przygotował dla nas ciekawy wykład o problemach migracji oraz
o statusie uchodźców. Szczególnie skupił
się na uchodźcach ze wschodu Ukrainy.
Po spotkaniu mieliśmy dużo refleksji na
ten temat.
W imieniu naszej grupy bardzo dziękujemy za ciekawe i merytorycznie bardzo istotne
dla nas spotkania.

Mieliśmy później czas na zwiedzanie biznesowego i politycznego centrum Brukseli:
Parlamentarium, budynków Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji. Patrząc
na flagi państw-członków UE, pocieszaliśmy
się nadzieją, że kiedyś wśród nich również
będzie niebiesko-żołta flaga Ukrainy. A my –
Kirklandyści powinniśmy przyczynić się do
rozwoju naszego państwa i wiemy, że zmiany
trzeba zaczynać z samego siebie.
Po oficjalnej części naszego wyjazdu oraz
patriotycznej nucie, zaczęło się poznawanie
powszedniego życia Brukseli oraz jej historii. Szczerze mówiąc, stolica Belgii bardzo
mnie zdziwiła. Wszyscy zachwycają się Paryżem, Wenecją, Mediolanem, a Bruksela
kojarzy się przeważnie tylko z polityką. Mało
się mówi o jej pięknej architekturze i atmosferze wolności. Uwielbiam gotyk, a w tym mieście większa część zabytków zbudowana jest
w stylu gotyckim, co pozwoliło nam cofnąć się
kilka wieków i przez chwilę poczuć się jak we
wspaniałym średniowieczu. Gotyckie kościoły, piękne stare miasto i porażający Rynek na
zawsze zostaną w mojej pamięci jak niezrównane działo ludzkości. Bruksela łączy w sobie
piękne zabytki i nowoczesne budowle, które
czynią to miasto jeszcze bardziej atrakcyjnym.
Mieliśmy również okazję zapoznać się
z belgijską kuchnią. Zdziwiło nas, że narodową potrawą Belgii są frytki, choć bardzo
smaczne to zupełnie inne w smaku, niż frytki
znane nam z fast foodów. Wieczorem Brukse-

Kateryna Davydova w Komisji Europejskiej.

„Północna Wenecja” – piękny Gent.
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la jest zupełnie inna, niż za dnia, ale
bardzo piękna. Nie można zapomnieć
o smacznym belgijskim piwie, którego
są setki rodzajów i wszystkie są wyjątkowe, ponieważ każdy tutejszy browar
ma swój niepowtarzalny przepis.
Korzystając z okazji pojechaliśmy
też do pięknych miast Genta i Brugge.
Po zwiedzaniu Genta zrozumiałam,
dlaczego ją nazywają Północną Wenecją. To piękne miasto, które swoją
architekturą przypomina prawdziwą
Wenecję. Natomiast Brugge wydało
się mi nieco bajkowe i czułam się nim
jak Guliwer w kraju liliputów. Pod koniec naszej wycieczki wiedziałam już,
że uwielbiam Belgię i jestem zachwycona tym pięknym krajem.
Czwartego dnia naszego wyjazdu
pożegnaliśmy Belgię i pojechaliśmy
do Niemiec, ponieważ z Dortmundu
mieliśmy samolot do Wrocławia. Po
drodze zajechaliśmy do Kolonii, gdzie
spełniło się jedno z moich dziecięcych
marzeń – zawsze chciałam zobaczyć
Katedrę w Kolonii. Nie mogę nawet
opisać swoich uczuć, kiedy stałam
przed tym olbrzymim i majestatycznym kościołem. W tamtej chwili pomyślałam – życie jest piękne. Zadałam
sobie tylko jedno pytanie – jak w czasach, kiedy nie było prądu elektrycznego, silników i tylko niektórzy ludzie

umieli czytać i pisać, umiano zbudować takie piękno, które ludzie podziwiają już ok. osiem wieków? Niesamowite, co jest w mocy człowieka!
W samolocie zrozumiałam, że nasz
wyjazd zbliża się ku końcowi. Ale czułam się wspaniale. Tyle wydarzeń w
ciągu kilku dni. Tyle emocji i refleksji.
Tyle nowej wiedzy i wrażeń. Nasza trójka wracała do Polski z uśmiechem na
twarzy i dobrym humorem. Wtedy zadałam sobie pytanie: czy tylko w ciągu
ostatnich dni tyle się wydarzyło? Cały
nasz pobyt w Polsce w ramach Programu Kirklanda był nasycony różnego
rodzaju wydarzeniami, przedsięwzięciami, spotkaniami. To niesamowity
rok, który otworzył przed nami nowe
horyzonty. A nasz wyjazd do Brukseli
został słodkim rodzynkiem w wielkim
torcie, który podarował nam Program
Kirklanda. W imieniu naszej skromnej
grupy chcę serdecznie podziękować
organizatorom Programu za wsparcie naszego wyjazdu, za tą wyjątkową możliwość odkrywania dla siebie
czegoś nowego i ciekawego, za możliwość poznania interesujących ludzi.
A w imieniu wszystkich Kirklandystów
chcę podziękować za szansę noszenia
miana KIRKLANDYSTY i wspólnego
tworzenia historii zatytułowanej „KIRKLAND 2014/2015”.
Kirklandyści w Kolonii.
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STYPENDIA I STAŻE NAUKOWE ORAZ BADAWCZE
FUNDACJA FRITZ THYSSEN
(Fritz Thyssen Stiftung)
Fundacja udziela grantów na badania naukowe
głównie w Niemczech, wspiera wyjazdy stypendialne i wymianę naukowców, a także udziela dotacji
na organizację konferencji. Nie ma ograniczeń dot.
krajów pochodzenia aplikantów, jednak doradzają
konsultację projektów przed ich złożeniem.
Dziedziny: medycyna, historia, kultura, religia, język, polityka, gospodarka, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, nauki przyrodnicze
Kto może aplikować: doktor (z różnym stażem
naukowym) za pośrednictwem uczelni lub innej instytucji naukowej non-profit.
Więcej informacji: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/home/?no_cache =1& L=1& cHash=117adf62f5979fb5992654769d2e7644 -->
Funding (w języku angielskim)
***

INSTYTUT SZWEDZKI – VISBY PROGRAMME
SCHOLARSHIPS FOR PHD STUDIES
AND POSTDOCTORAL RESEARCH
Jest to program wymiany naukowej i edukacyjnej
pomiędzy Szwecją a 7 innymi państwami rejonu

Morza Bałtyckiego: Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rosja oraz Ukraina. Program umożliwia finansowanie zarówno indywidualnych stypendiów
wyjazdowych (studia, prowadzenie badań, krótkie
wizyty, konferencje), jak i projektów prowadzonych
przez zespoły badawcze.
dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: student, doktorant, doktor
Więcej informacji: https://studyinsweden.se/
scholarship/visby-programme-scholarshipsfor-phd-studies-and-postdoctoral-research/
Dodatkowo na stronie https://studyinsweden.se/
znajduje się wyszukiwarka stypendiów oferowanych
przez Instytut Szwedzki oraz bezpośrednio przez
poszczególne uniwersytety i inne instytucje.
***

FUNDACJA ALEXANDRA von HUMBOLDTA
(Alexander von Humboldt Stiftung)
Fundacja Alexandra von Humboldta jest organizacją non-profit, utworzoną przez Republikę Federalną Niemiec w celu promocji międzynarodowej
współpracy badawczej. Fundacja przyznaje stypendia na badania w Niemczech dla obywateli wszystkich krajów prowadzących badania we wszystkich

dziedzinach nauki. Bardzo wiele programów, posegregowanych według adresatów (post-doktorzy, doświadczeni naukowcy, profesorowie etc)
Kto może aplikować: doktor (z różnym stażem),
asystent, profesor
Więcej informacji: www.humboldt-foundation.
de/web/programmes-by-target-group.html
***

FUNDACJA VOLKSWAGENA
(Volkswagen Stiftung)
Niezależna organizacja non-profit udzielająca
wsparcia finansowego w różnych dziedzinach badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem
innowacyjnych pomysłów i interdyscyplinarnych
projektów. Organizacja oferuje różne programy
stypendialne oraz wsparcie finansowe na organizację warsztatów, sympozjów, konferencji, szkół
letnich.
Część programów jest adresowana tylko do naukowców z Niemiec, ale inne zakładają udział obywateli inny państw.
Więcej informacji: http://www.volkswagenstiftung.de/en/funding.html
dziedziny: inżynieria, nauki przyrodnicze, medycyna, ekonomia, prawo, nauki społeczne
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Kto może aplikować: doktor (z różnym stażem –
w zależności od programu) i instytucje naukowe.
***

TOWARZYSTWO NATIONAL GEOGRAPHIC
National Geographic udziela grantów na badania,
wspiera ekspedycje naukowe oraz różnego rodzaju
projekty badawcze. Nie ma ograniczeń ze względu
na kraj pochodzenia aplikanta.
dziedziny: związane z działalnością Organizacji
Kto może aplikować: doktor lub naukowiec
o równoważnym stopniu naukowym, oczekuje
się, że aplikant będzie mógł się wykazać przynajmniej 3 artykułami opublikowanymi w czasopismach naukowych.
Więcej informacji: http://www.nationalgeographic.com/field/grants-programs/ (strona
w języku angielskim)
***

ROYAL SOCIETY
Towarzystwo zrzesza najwybitniejszych naukowców
z Wielkiej Brytanii i innych krajów oraz promuje
współpracę między nimi udzielając grantów i stypendiów oraz organizując szkolenia. Royal Society
oferuje 19 programów stypendialnych podzielonych
na 5 kategorii. Niektóre ze schematów są adresowane do naukowców z Wielkiej Brytanii, inna, jak
Newton Fellowship Program czy Royal Society Rese-

arch Professorship są adresowane do naukowców
spoza Wielkiej Brytanii i oferują możliwość pracy
w brytyjskich instytucjach naukowych.
Więcej informacji: http://royalsociety.org (w języku angielskim)
dziedziny: nauki ścisłe, inżynieria, medycyna
Kto może aplikować: w zależności od programu doktorant ostatniego roku, doktor, profesor
Więcej informacji: https://royalsociety.org/
grants/schemes/ (strona w języku angielskim)
***

UNESCO – ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW OŚWIATY, NAUKI I KULTURY
(United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organisation)
UNESCO, we współpracy z rządami krajów członkowskich, oferuje szeroką gamę stypendiów oraz
staże naukowe i zawodowe. Wszystkie stypendia
i staże przeznaczone są dla absolwentów wyższych
uczelni i rozdzielane są zgodnie z zasadą repartycji
geograficznej. Wnioski składa się za pośrednictwem
Narodowych Komitetów UNESCO.
dziedziny: dowolna dziedzina naukowa
Kto może aplikować: każdy, kto ukończył studia
przynajmniej I stopnia (do 45 roku życia)
Więcej informacji: http://www.unesco.org/
new/en/fellowships/

***

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
(Visegrad Fund)
Międzynarodowa organizacja promująca współpracę głównie między państwami Grupy Wyszehradzkiej; organizacja oferuje bardzo wiele różnych
programów stypendialnych i grantów, ponadto
wspiera wymiany młodzieży oraz realizuje projekty naukowe i edukacyjne. Ma specjalny program
z myślą o współpracy z państwami Partnerstwa
Wschodniego tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern
Partnership).
dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: indywidualne osoby: każdy
(w zależności od programu), instytucje: nonprofit, edukacyjne, naukowe, przedsiębiorstwa
prywatne, władze lokalne
Więcej informacji: http://visegradfund.org/v4eap/
***

LEVERHULME TRUST
Organizacja udziela wsparcia finansowego na badania interdyscyplinarne i realizację innowacyjnych
projektów, oferując wiele różnych programów stypendialnych i grantów. Dwa schematy grantowe są
otwarte dla obywateli spoza Wielkiej Brytanii - Visiting Professorships i International Networks.
dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: student, absolwent, doktorant, doktor (z różnym stażem)
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Więcej informacji: http://www.leverhulme.
ac.uk/funding/funding.cfm (w języku angielskim)
https://www.leverhulme.ac.uk/funding/grantschemes/international-networks
https://www.leverhulme.ac.uk/funding/grantschemes/visiting-professorships
***

GRANTY UE DLA NAUKOWCÓW
Komisja Europejska przyjęła program pracy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) w roku
2016. Program przygotowany przez Radę Naukową
ERBN przewiduje 1,67 mld euro dotacji dla najlepszych naukowców z całego świata, którzy są gotowi
przyjechać lub pozostać w Europie i tutaj realizować
swoje przełomowe pomysły. W ramach nowej serii
konkursów, ERBN otworzyła dziś pierwszy z nich –
Granty na Start 2016 z budżetem 485 mln euro.
Granty są przeznaczone dla badaczy z obiecującymi
osiągnięciami naukowymi, posiadających od 2 do
7 lat doświadczenia (licząc od momentu uzyskania
tytułu doktora).
Kolejne konkursy będą ogłaszane zgodnie z kalendarzem programu prac:
 od 15 października 2015 do 2 lutego 2016 –
zgłoszenia na granty dla naukowców u progu
samodzielności badawczej ze średnim stażem naukowym;
 24 maja – 1 września 2016 – zgłoszenia na
granty dla doświadczonych naukowców.

Stypendyści ERBN mogą się również ubiegać
http://www.daad.pl/pl/24139/index.html
o granty na “weryfikację poprawności projektu”, doNa stronie oferta jest adresowana do aplikandatkowe wsparcie pozwalające sprawdzić potencjał tów z Polski, o stypendium DAAD mogą się ubiegać
innowacyjny projektów finansowanych przez Radę. przedstawiciele wszystkich narodowości.
Granty te będą przyznawane w 2016 roku w trzech
Jeżeli kandydaci przebywają na stałe w Polsce i
rundach.
tu studiują/kończyli studia, o stypendium ubiegają
Ustanowiona w 2007 roku przez Komisję Eu- wg wytycznych i za pośrednictwem Przedstawicielropejską, Europejska Rada ds. Badań Naukowych stwa DAAD w Warszawie. Ponieważ sytuacja takich
(ERBN) jest pierwszą europejską organizacją fi- kandydatów jest często bardziej skomplikowana,
nansowania wybitnych pionierskich badań. Co prosimy o skonsultowanie z nami swojej kandydaturoku wybiera i finansuje najlepszych naukowców ry przed złożeniem wniosku.
Jeżeli kandydat przebywa w innym kraju, wniodo prowadzenia pięcioletnich projektów w Europie. Konkursy są otwarte dla badaczy wszystkich sek stypendialny składa zazwyczaj poprzez biuro
narodowości, wieku czy obszaru zainteresowań, lub centrum informacyjne DAAD w kraju zamieszwłączając nauki humanistyczne i społeczne, kania (po uprzednim skontaktowaniu się i potwierpracujących na uniwersytetach lub w centrach dzeniu tego z DAAD w tym kraju) lub bezpośrednio
badawczych z siedzibą na terenie UE lub jedne- w centrali DAAD w Bonn.
go z krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020. Wnioski są oceniane i wybierane w procesie wzajemnej oceny
z udziałem setek wybitnych naukowców
pochodzących z całego świata. Jakość
BAZA EURAXESS JOBS
naukowa wniosku, dążenie do doskonałości, jest jedynym kryterium wyboru.
Link do bazy Euraxess Jobs (prowadzonej przez Komisję Europejską), gdzie są publikowane ogłoszenia
z ofertami pracy badawczej w Europie i poza jej gra***
nicami, adresowana do naukowców wszelkiego szczebla i zaawansowania kariery naukowej. Własne konto
STYPENDIA DAAD
w bazie umożliwia otrzymywanie spersonalizowanych
powiadomień oraz utworzenie własnego CV:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) opublikowała informacje o
ofercie stypendialnej na rok 2016/17.
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/latestJob
Poniżej zamieszczam link do ich strony:
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Bawarski program stypendialny dla absolwentów szkół wyższych
Bawaria oferuje absolwentom szkół wyższych m.in. z Polski, Rosji, Ukrainy roczne stypendia na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/17 z możliwością przedłużenia
na kolejne 2 lata. Celem programu jest promowanie współpracy naukowej oraz wymiany
studenckiej między Bawarią a krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Nie ma ograniczenia dotyczącego tematu/dziedziny nauki, natomiast jest ograniczenie, które może
dotyczyć obecnych uczestników programu Kirklanda, a jest sformułowane następująco:
„be living full-time in your home country at the time of application”, więc jest to oferta
dla absolwentów. Nie trzeba znać języka niemickiego. Można wybrać instytut lub wydział,
gdzie językiem wykładowym/roboczym jest angielski i wtedy nie trzeba poświadczać znajomości języka niemieckiego.
Termin składania aplikacji upływa 1 grudnia 2015 r.
Bliższe informacje dostępne są na stronach internetowych:
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***

ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
www.edudemo.org.pl

“MOVE-IN Louvain” Incoming Post-doc Fellowships
Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Post-doc Fellowships of the University of Louvain are addressed to:
 Experienced researchers holding a doctoral degree (PhD) or having at least
4 years of full-time equivalent research experience ;
 Researchers with a maximum of 6 years of post-doc experience ;
 Researchers in mobility condition: who have not resided or carried out their main
activity (work, studies, etc.) in Belgium for more than 12 months in the 3 years
immediately prior to the reference date .
All nationalities are eligible.
More information: http://www.uclouvain.be/en-movein.html

ul. Hoża 59 lok. 1A, 00-681 Warszawa
Serwis internetowy dla stypendystów i absolwentów Programu:

www.kirkland.edu.pl
Intencją Biuletynu jest przedstawianie różnorodnych poglądów
stypendystów oraz publikowanie bieżących informacji o przebiegu
Programu, a także wiadomości z życia absolwentów.
Wydawca: Fundacja Edukacja dla Demokracji
w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda.
ISSN 1731-2094

www.kirkland.edu.pl

